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Reguladores DR, DP, FR e DFR
Bomba Variável A4VSO, A4VSH e A4VSG

Dados para pedido A4VS /               –

oãç ato r ed oditneS

aviturts noc eiréS

seõçadeV

etnassap otne
mano ic A

sal uvláV

ociluárdih odiulF

Indicações detalhadas vide:
RP 92050 – A4VSO
RE 92110 – A4VSH
RE 92100 – A4VSG

Sentido de rotação giro só à direita ou à esquerda
* Tamanho Nominal 1000 somente A4VSG
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Unidade de pistões axiais
 Tipo disco inclinado, variável, área estacionária A4VS

Tipo de operação
 Bomba, circuito aberto O
 Bomba, circuito semi-fechado (TN 40, 71, 125, 250) H
 Bomba, circuito fechado G

Tipo de
circuito

O H G

– –
– –
– –
– –
– –

– –
– –

Tamanho Nominal
      Volume geométrico de deslocamento Vg máx (cm3) 40 71 125 180 250 355 500 750 1000*

Reguladores e variadores
Regulador de pressão DR DR
comando à distância DR G DRG
Regul. de press. para oper. paralela DP DP

com regulação de vazão DP F – – – DPF
Regulador de vazão FR FR

com regulador de pressão à distância FR G – – – FRG
1RFRF FR1
1GRFGRF – – – FRG1

Giclê no canal X fechado
Regulador de pressão e vazão DFR – – – DFR

Giclê no canal X fechado DFR 1 – – – DFR1

Tamanho Nominal 40 ... 1000
Série 1 e 2
Pressão nominal 350 bar
Pressão máxima de operação 400 bar

= é fornecido   =  em preparação –   = não é fornecido
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Conexões
A, B Conexões de pressão
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
SA, SB Conexões para válvula anti-cavitação (A4VSH)
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão do óleo de

dreno)
E Alimentação (A4VSG)
K1, K2, K3 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MA, MB Conexões de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção (fechada)

DR Regulador de pressão,
basculamento unilateral

O regulador de pressão faz com que a pressão em um sistema
hidráulico se mantenha constante dentro da faixa de regulação
da bomba. Desta forma a bomba desloca somente a quantidade
de fluido absorvida pelos consumidores. A pressão pode ser
ajustada progressivamente na válvula de comando.

Faixa de ajuste de 20 a 350 bar
Pede-se observar a pressão máxima de 400 bar, recomenda-
mos para a segurança, por ex., a válvula limitadora de pressão
DBD (RP 25402). A limitação do ângulo de basculamento mínimo
e máximo é ajustável mecanicamente em até 50 % Vg max.
O regulador de pressão também pode ser fornecido na
execução "Mooring" (favor indicar em texto por extenso).
Curvas características dinâmicas
As curvas características são valores médios medidos.
Condições: n = 1500/1800 rpm

tóleo = 50° C
Limitação da pressão com 400 bar

Salto de carga mediante abertura e fechamento de uma linha de
pressão com uma válvula limitadora de pressão como válvula de
carga 1m depois do flange de conexão da unidade de pistões axiais.

Conexões
 E)L(RSB ,ANT vide RP 92 100

40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M22x1,5; 14 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M27x2; 16 prof.
125 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof.
180 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof.
250 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof.
355 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof.
500 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 5" (série de pressão padrão) M48x2; 22 prof.
750 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 5" (série de pressão padrão) M48x2;

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
40 260 145 140 269 281 91 110 169 30 135
71 296 145 157 298 306 106 113 193 34 152
125 354 145 191 355 362 121 133 233 36 186
180 354 145 191 379 379 121 133 233 36 186
250 424 141 238 439 443 151 189 288 40 233
355 424 141 238 468 468 151 191 288 40 233
500 510 143 283 520 505 190 225 329 50 280
750 582 143 322 564 * 232 * 351 50 317

O tempo de basculamento tSA (Vg min  Vg max) é ajustável pro-
gressivamente, sendo que com isto o tempo de basculamento
descendente tSE não é influenciado.
Ajuste padrão – tempo de basculamento ascendente mais
rápido (vide tabela). Estes valores podem ser prolongados até
aprox. ao fator 2–3.

TN tSA (s) tSA (s) tSE (s)
contra 20 bar contra 330 bar curso zero 350 bar

40 0,050 0,030 0,020
71 0,075 0,050 0,030
125 0,100 0,070 0,040
180 0,120 0,080 0,050
250 0,150 0,100 0,060
355 0,180 0,130 0,080
500 0,200 0,150 0,100
750 0,400 0,250 0,150

* medidas faltantes sob consulta
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tempo reg. ascend. tSA (0–Vg máx)tempo reg. descend. tSE (Vg máx–0)

Tempo de regulação
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A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva
característica

Circuito

Dimensões

DimensõesA4VSG - Circuito fechado -  RE 92100
A4VSH - Circuito semi-fechado -  RE 92110
O regulador DR é basculante para um lado.
Um sentido de rotação alternado não é possível.
Curva
característica

∆p máx. 3 bar

Va
zã

o 
Q

Pressão de operação p (bar)

Limitação do ângulo de
basculamento

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Limitação do ângulo de
basculamento

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

Circuito
A4VSG           A4VSH

Va
zã

o 
Q

∆p máx. 3 bar

Pressão de operação p (bar)

Limitação do ângulo de
basculamento

Limitação do ângulo de
basculamento

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Sentido da vazão de A para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

direita

esquerda

direita

esquerda

Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Conexões
A, B Conexões de pressão
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
SA, SB Conexões para válvula anti-cavitação (A4VSH)
X Conexão da pressão de comando
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão do óleo de

dreno)
E Alimentação (A4VSG)
K1, K2, K3 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MA, MB Conexões de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção (fechada)

DRG Regulador de pressão comandável
à distância, basculamento unilateral

Funcionamento e apresentação como DR.
Para o comando à distância (controle remoto) pode-se
conectar uma válvula limitadora de pressão na conexão X, 
que no entanto não faz parte do fornecimento do regulador 
DRG.
A pressão diferencial na válvula de comando é ajustada num
padrão de 20 bar e fornece então uma vazão de óleo de
comando de 1,5 l/min. Caso se deseje um outro ajuste (faixa de
20 a 50 bar), pedimos indicá-lo em texto por extenso.
Como válvula limitadora de pressão em separado recomenda-
mos:

DBD 6 (hidráulica) conforme RP 25402,
O comprimento máximo da linha não deveria ultrapassar 2 m.

Conexões
E)L(RXSB ,ANT  vide RE 92100

40 SAE 3/4" (série alta press.) SAE 1 1/2" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M22x1,5; 14 prof.
71 SAE 1" (série alta press.) SAE 2" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M27x2; 16 prof.
125 SAE 1 1/4" (série alta press.) SAE 2 1/2" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M33x2; 18 prof.
180 SAE 1 1/4" (série alta press.) SAE 3" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M33x2; 18 prof.
250 SAE 1 1/2" (série alta press.) SAE 3" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M42x2; 20 prof.
355 SAE 1 1/2" (série alta press.) SAE 4" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M42x2; 20 prof.
500 SAE 2" (série alta press.) SAE 5" (série de press. padrão) M14x1,5; 12 prof. M48x2; 22 prof.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
40 260 145 140 269 281 91 110 169 30 135 128 209 46
71 296 145 157 298 306 106 113 193 34 152 135,5 236 42
125 354 145 191 355 362 121 133 233 36 186 158 285 42
180 354 145 191 379 379 121 133 233 36 186 164 285 42
250 424 141 238 439 443 151 189 288 40 233 192 347 42
355 424 141 238 468 468 151 191 288 40 233 192 347 42
500 510 143 283 520 505 190 225 329 50 280 215,5 452,5 41
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A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva característica

Dimensões
TN 40...355

A4VSG - Circuito fechado -  RE 92100
A4VSH - Circuito semi-fechado -  RE 92110
O regulador DRG é basculante para um lado.
Um sentido de rotação alternado não é possível.
Curva
característica

Dimensões
TN 40...355

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

∆p máx. 3 bar

Va
zã

o 
 Q

Pressão de operação p (bar)

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

TN 500

TN 500

∆p máx. 3 bar

Va
zã

o 
Q

Circuito
A4VSG     A4VSH

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Sentido da vazão de A para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

Circuito

direita

esquerda

Pressão de operação p (bar)

direita

esquerda

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Até a face frontal de
flangeamento da bomba

Até a face frontal de
flangeamento da bomba

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Conexões
A, B Conexões de pressão
X Conexão da pressão de comando
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
SA, SB Conexões para válvula anti-cavitação (A4VSH)
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão do óleo de dreno)
E Alimentação (A4VSG)
K1, K2, K3 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MA, MB Conexões de medição pressão operacional (fechadas)
MS Conexão de medição pressão de sucção(fechada)
MSt Conexão de medição pressão de comando (fechada)

Curvas características dinâmicas
As curvas características são valores médios medidos.
Condições: n =  1500/1800 rpm

tóleo =   50 °C
Segurança da pressão com 400 bar

Salto de carga mediante abertura e fechamento de uma linha de
pressão com uma válvula limitadora de pressão como válvula de
carga 1 m depois do flange de conexão da unidade de pistões axiais.

DP Regulador de pressão para operação
paralela, basculamento unilateral

Apropriado para a regulação da pressão de várias unidades de
pistões axiais A4VS em operação paralela.

faixa de ajuste 33 – 350 bar
Uma válvula limitadora de pressão (4) comanda várias unida-
des de pistões axiais juntas através das conexões X. A respec-
tiva válvula estranguladora (3) é responsável pela subida da
pressão, necessária para a regulação que é proporcional à
posição atual da bomba.
A válvula limitadora de pressão (4) não é fornecida junto com
o Regulador DP - deve ser pedida em separado
Recomendação: DBD 6 (hidráulica) RP 25402
O regulador de pressão DP também pode ser fornecido na exe-
cução "Mooring" (favor indicar em texto por extenso).
Na medida do possível utilizar comprimentos iguais para as
linhas desde as conexões X até a válvula limitadora de pressão.
Havendo necessidade, a paralelidade pode ser reajustada na
pressão de comutação da balança de pressão (2).
A limitação do ângulo de basculamento mínimo e máximo é
ajustável mecanicamente em até 50 % de Vg máx. .
Vazão de comando por bomba aprox. 1,5 l/min

Conexões
 E)L(RSB ,ANT vide RE 92100 X

40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M22x1,5; 14 prof. M14x1,5; 12 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M27x2; 16 prof. M14x1,5; 12 prof.
125 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
180 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
250 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.
355 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.
500 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 5" (série de pressão padrão) M48x2; 22 prof. M14x1,5; 12 prof.
750 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 5" (série de pressão padrão) M48x2; M14x1,5; 12 prof.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
40 260 145 208 269 281 91 110 169 30 135 169,5 144 11,5 38
71 296 145 225 298 306 106 113 193 34 152 186,5 166 11,5 38
125 354 145 259 355 362 121 133 233 36 186 220 203 11,5 38
180 354 145 259 379 379 121 133 233 36 186 220 203 11,5 38
250 424 141 306 439 443 151 189 288 40 233 267,5 248 11,5 38
355 424 141 306 468 468 151 191 288 40 233 267,5 248 11,5 38
500 510 143 351 520 505 190 225 329 50 280 312,5 279 11,5 38
750 582 143 389 564 * 232 * 351 50 317 350,5 301 11,5 38

O tempo de basculamento  tSA (Vg min  Vg max) é ajustável
progressivamente, sendo que com isso o tempo de regulação
descendente tSE não é influenciado.
Ajuste padrão – tempo de basc. asc. mais rápido (vide tabela).
Estes valores podem ser prolongados até aprox. pelo fator 2–3.

⎫
⎬
⎭
não fazem parte do fornecimento

Componentes construtivos
1 A4VSO/G com variador hidráulico
2 Balança de pressão
3 Válvula estranguladora
4 Válvula limitadora de pressão
5 Válvulas de alívio
6 Alimentação

TN tSA (s) tSA (s) tSE (s)
contra 20 bar contra 330 bar curso zero 350 bar

40 0,050 0,030 0,020
71 0,075 0,050 0,030
125 0,100 0,070 0,040
180 0,120 0,080 0,050
250 0,150 0,100 0,060
355 0,180 0,130 0,080
500 0,200 0,150 0,100
750 sob consulta

* medidas faltantes sob consulta

Desvio do ângulo de basculamento ± 10 % da linha ideal
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Tempo de
regulação

Tempo reg. tSE (Vg máx– 0)
descendente

tempo de regulação tSA (0 – Vg máx)              ascendente
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A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva característica

Circuito

Dimensões

∆p máx. 7 bar

Va
zã

o 
Q 

to
ta

l

Pressão de operação (bar)

Faixa de ajuste

Consumidor

Válvula limitadora de pressão

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

A4VSG - Circuito fechado -  RE 92100
A4VSH - Circuito semi-fechado -  RE 92110
O regulador DP é basculante só para um lado.
Um sentido de rotação alternado não é possível.

Curva
característica

Dimensões

Va
zã

o 
Q 

to
ta

l

Faixa de ajuste

Pressão de operação (bar)

Válvula limit. de pressão
Consumidor

Circuito

Conexão
demais
bombas

A4VSH

Sentido da vazão de A para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

Conexão
demais
bombas

Tubo ø 8x1,5
DIN 2391/C

Tubo ø 8x1,5
DIN 2391/C

direita

esquerda

∆p máx. 7 bar

direita

esquerda

Limitação do ângulo de
       basculamento

Limitação do ângulo de
basculamento

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

Limitação do ângulo de
       basculamento

Limitação do ângulo de
basculamento

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Conexões
B Conexão de pressão
X1, X2 Conexão de pressão de comando
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão óleo de

dreno)
K1, K2, Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MB Conexão de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção(fechada)
MSt Conexão de medição pressão de comando (fechada)

não fazem parte do fornecimento

Componentes construtivos
1 A4VSO com variador hidráulico
2 Balança de pressão
3 Válvula estranguladora
4 Válvula limitadora de pressão
5 Válvulas de alívio
6 Válvula reguladora de vazão

DPF Regulador de pressão para operação
paralela, com regulação de vazão

Adicionalmente à função da regulação de pressão, é possível ajustar
a vazão da bomba através de uma pressão diferencial no
consumidor (por ex. um giclê).
A limitação do ângulo de basculamento mínimo e máximo é
ajustável mecanicamente em até 50 % de Vg max .

Funcionamento e dados técnicos do regulador de pressão
paralelo DP vide página 6.

Curvas características dinâmicas
As curvas características são valores médios medidos.
Salto de vazão stand by/Qmax mediante alívio da conexão X
para o tanque.

⎫
⎬
⎭

O tempo de basculamento  tSA (Vg min  Vg max) é ajustável
progressivamente, sendo que com isso o tempo de regulação
descendente tSE não é influenciado.
Ajuste padrão – tempo de basculamento ascendente mais
rápido (vide tabela). Estes valores podem ser prolongados até
aprox. pelo fator 2–3.

V .col se d ed .
m oe g .loV

g
)

%( 

(stand by)

TN tSA (s) tSE (s) tSE (s)
stand by-350 bar 350 bar-stand by 50 bar-stand by

40 0,050 0,020 0,050
71 0,080 0,030 0,075
125 0,120 0,040 0,100
180 0,140 0,050 0,120
250 0,170 0,060 0,150
355 0,200 0,070 0,180

Conexões
X)L(RSBNT

40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M22x1,5; 14 prof. M14x1,5; 12 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M27x2; 16 prof. M14x1,5; 12 prof.
125 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
180 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
250 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.
355 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
40 260 145 208 269 91 169 30 135 169,5 144 11,5 38 46 249 128 275
71 296 145 225 298 106 193 34 152 186,5 166 11,5 38 42 276 135,5 302
125 354 145 259 355 121 233 36 186 220 203 11,5 38 42 325 158 355
180 354 145 259 379 121 233 36 186 220 203 11,5 38 42 325 164 355
250 424 141 306 439 151 288 40 233 267,5 248 11,5 38 42 387 192 416
355 424 141 306 468 151 288 40 233 267,5 248 11,5 38 42 387 192 416

ed oãs serP
)rab(  agrac

tempo regul. tSA (0 – Vg máx)     ascend.

tempo de
regulação t

tempo de regul. descend. tSE (Vg máx – 0)
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A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva característica

Dimensões

∆p máx. 7 bar
Va

zã
o 

Q 
to

ta
l

Circuito

Máximo desvio da vazão
medido com rotação de acionamento n = 1500 min-1

Tam. Nomin. 40 71 125 180 250 355

∆Q L/min 2 3 5 6 8 10

Pressão de operação p (bar)

Faixa de ajuste

∆
 Q

 (v
id

e 
ta

be
la

)

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

Consumidor
Válv. limit. de pressão

Conexão
demais
bombas

Tubo ø 8x1,5 DIN 2391/C

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

direita

esquerda

Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Conexões

B Conexão de pressão
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão do óleo de

dreno)
X Conexão da pressão de comando
K1, K2 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MB Conexão de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção(fechada)

FR/FR1 Regulador de vazão
A vazão da bomba pode ser ajustada através de uma pressão
diferencial no consumidor (por  ex. um giclê).

Na execução FR1 o giclê no canal X está fechado.

A limitação do ângulo de basculamento mínimo e máximo é
ajustável mecanicamente em até 50 % de Vg max .

Curvas características dinâmicas
As curvas características são valores médios medidos.
Salto de vazão stand by/Qmax mediante alívio da conexão X
para o tanque.

Vo
l. 

ge
om

. d
e d

es
lo

c V
g (%

)

(stand by)

TN tSA (s) tSE (s) tSE (s)
stand by-350 bar 350 bar-stand by 50 bar-stand by

40 0,050 0,020 0,050
71 0,080 0,030 0,075
125 0,120 0,040 0,100
180 0,140 0,050 0,120
250 0,170 0,060 0,150
355 0,200 0,070 0,180
500 0,240 0,080 0,210

O tempo de basculamento ascendente tSA (Vg min  → Vg max) é
ajustável progressivamente, sendo que com isso o tempo de
regulação descendente tSE não é influenciado.
Ajuste padrão – tempo de basc. asc. mais rápido (vide tabela).
Estes valores podem ser prolongados até aprox. pelo fator 2–3.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13

40 260 145 140 269 91 169 30 135 128 209 46
71 296 145 157 298 106 193 34 152 135,5 236 42
125 354 145 191 355 121 233 36 186 158 285 42
180 354 145 191 379 121 233 36 186 164 285 42
250 424 141 238 439 151 288 40 233 192 347 42
355 424 141 238 468 151 288 40 233 192 347 42
500 510 143 283 520 190 329 50 280 215,5 452 41

Conexões
TN B S X R(L)
40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M22x1,5; 14 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M27x2; 16 prof.
125 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M33x2; 18 prof.
180 SAE 1 1/4" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M33x2; 18 prof.
250 SAE 1 1/2" (série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M42x2; 20 prof.
355 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M42x2; 20 prof.
500 SAE 2" (série de alta pressão) SAE 5" (série de pressão padrão) M14x1,5; 12 prof. M48x2; 22 prof.

Pr
es

sã
o 

de
ca

rg
a 

(b
ar

)

tempo de
regulação t

tempo de regul. descend. tSE. (Vg máx – 0)tempo regul. tSA (0 – Vg máx)ascendente



Reguladores A4VS 11/16 RP 92 060/03.95

Máximo desvio da vazão
medido com rotação de acionamento n = 1500 min–1

Tam. Nominal 40 71 125 180 250 355 500

∆Q l/min 2 3 5 6 8 10 12

A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva característica estática

Curva característica estática com rotação variável

Dimensões
TN 40...355

∆
 Q

 (v
id

e 
ta

be
la

)
∆

 Q
 (v

id
e 

ta
be

la
)

Va
zã

o 
Q

Va
zã

o 
Q

Pressão de operação p

Rotação

TN 500

Limitação do ângulo de
basculamento

Limitação do ângulo de
basculamento

até a face do flange da
bomba

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à esquerda

Ajuste do tempo de regulação

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

no FR1 fechado
Não faz parte do
fornecimento

Circuito

direita

esquerda

Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Conexões
B Conexão de pressão
X1, X2 Conexão da pressão de comando
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão do óleo de

dreno)
K1, K2 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MB Conexão de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção(fechada)

Elementos construtivos
1 A4VSO com variador hidráulico
2 Válvula reguladora de pressão
3 Válvula reguladora de vazão

FRG/FRG1 Regulador de vazão com
regulação de pressão
comandável à distância

À regulação de vazão há uma regulação de pressão sobreposta,
que é comandada através de uma válvula limitadora de pressão
separada.
Aqui, para o comando à distância (controle remoto), uma válvu-
la limitadora de pressão pode ser montada na conexão X2, que
porém não faz parte do fornecimento do FRG.
A pressão diferencial na válvula de comando é ajustada num
padrão de 20 bar e fornece uma vazão de óleo de comando 
de 1,5 l/min. Caso se deseje um outro ajuste (faixa de 20 a 50 bar),
pedimos indicá-lo em texto por extenso. 

Como válvula limitadora de pressão em separado recomen-
damos:

DBD 6 (hidráulica) conforme RP 25402,
O comprimento máximo da linha não deveria ultrapassar 2 m.
A limitação do ângulo de basculamento mínimo e máximo é
ajustável mecanicamente em até 50 % de Vg máx..

Funcionamento e dados técnicos do regulador de vazão FR vide
página 10.
Na execução FRG1 o giclê no canal X está fechado.

Conexões
X)L(RSBNT 1, X2

40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M22x1,5; 14 prof. M14x1,5; 12 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M27x2; 16 prof. M14x1,5; 12 prof.
125 SAE 1 1/4"(série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
180 SAE 1 1/4"(série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
250 SAE 1 1/2"(série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.
355 SAE 1 1/2"(série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A12 A14 A15 A16 A17 A18
40 260 145 140 269 91 169 30 135 144 209 46 249 128 275
71 296 145 157 298 106 193 34 152 166 236 42 276 135,5 302
125 354 145 191 355 121 233 36 186 203 285 42 325 158 355
180 354 145 191 379 121 233 36 186 203 285 42 325 164 355
250 424 141 238 439 151 288 40 233 248 342 42 387 192 416
355 424 141 238 468 151 288 40 233 248 342 42 387 192 416
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Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

A4VSO - circuito aberto - RP 92050
Curva característica

Pressão de operação p

Va
zã

o 
Q

Circuito

Dimensões

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

Válvula reguladora da vazão

Válvula reguladora de pressãoLimitação do ângulo de
basculamento

Limitação do ângulo de
basculamento

no FRG1 fechado
não faz parte do
fornecimanto

direita

esquerda
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Conexões
B Conexão de pressão
X Conexão da pressão de comando
B1 Conexão adicional (fechada)
S Conexão de sucção
R(L) Preenchimento + desaeração (conexão óleo de

dreno)
K1, K2 Conexões de lavagem (fechadas)
T Dreno de óleo (fechado)
MB Conexão de medição pressão operacional (fechada)
MS Conexão de medição pressão de sucção(fechada)

Elementos construtivos
1 A4VSO com variador hidráulico
2 Válvula reguladora de pressão
3 Válvula reguladora de vazão

DFR/DFR1 Regulador de pressão
e vazão

O regulador de pressão e vazão DFR é uma combinação do
regulador de pressão DR e regulador de vazão FR.
Funcionamento e dados técnicos vide DR (página 2) e
FR (página 10).
Na execução DFR1 o giclê no canal X está fechado.
A limitação do ângulo de basculamento mínimo e máximo é
ajustável mecanicamente em até 50 % de Vg máx..

Curvas características dinâmicas
As curvas características são valores médios medidos.
Salto de vazão stand by/Qmáx mediante alívio da conexão X
para o tanque.

V c ol sed ed .
mo eg . loV

g
)

%(  

(stand by)

Conexões
X)L(RSBNT

40 SAE 3/4" (série de alta pressão) SAE 1 1/2" (série de pressão padrão) M22x1,5; 14 prof. M14x1,5; 12 prof.
71 SAE 1" (série de alta pressão) SAE 2" (série de pressão padrão) M27x2; 16 prof. M14x1,5; 12 prof.
125 SAE 1 1/4"(série de alta pressão) SAE 2 1/2" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
180 SAE 1 1/4"(série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M33x2; 18 prof. M14x1,5; 12 prof.
250 SAE 1 1/2"(série de alta pressão) SAE 3" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.
355 SAE 1 1/2"(série de alta pressão) SAE 4" (série de pressão padrão) M42x2; 20 prof. M14x1,5; 12 prof.

Dimensões
TN A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A12 A15 A16 A17 A18

40 260 145 140 269 91 169 30 135 144 46 249 128 275
71 296 145 157 298 106 193 34 152 166 42 276 135,5 302
125 354 145 191 355 121 233 36 186 203 42 325 158 355
180 354 145 191 379 121 233 36 186 203 42 325 164 355
250 424 141 238 439 151 288 40 233 248 42 387 192 416
355 424 141 238 468 151 288 40 233 248 42 387 192 416

TN tSA (s) tSE (s) tSE (s)
stand by-350 bar 350 bar-stand by 50 bar-stand by

40 0,050 0,020 0,050
71 0,080 0,030 0,075
125 0,120 0,040 0,100
180 0,140 0,050 0,120
250 0,170 0,060 0,150
355 0,200 0,070 0,180

O tempo de basculamento ascendente tSA (Vg min  Vg máx) é
ajustável progressivamente, sendo que com isso o tempo de
regulação descendente tSE não é influenciado.
Ajuste padrão – tempo de basculamento ascendente mais
rápido (vide tabela). Estes valores podem ser prolongados até
aprox. pelo fator 2–3.

ed oãss erP
)rab ( agrac

tempo de
regulação t

tempo regul. tSA (0 – Vg máx)ascendente
tempo de regul. descend. tSE (Vg máx – 0)
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Antes de definir o seu projeto, solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

A4VSO - Circuito aberto - RP 92050
Curva característica

Pressão de operação p

Va
zã

o 
Q

Circuito

Dimensões

Sentido da vazão de S para B

com sentido de rotação à direita – campo de basculamento à esq.

com sentido de rotação à esquerda – campo de basculamento à direita

confira no indicador do
ângulo de basculamento

no DFR1 fechado
não faz parte do
fornecimento

direita

esquerda

Limitação do ângulo de
basculamento

Válvula reguladora da vazão

Válvula reguladora de pressão
Limitação do ângulo de
basculamento

Ajuste do tempo de regulação
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Os dados indicados servem somente como descrição
do produto. Uma declaração sobre determinadas características
ou a sua aptidão para determinado uso, não podem ser
concluídos através dos dados. Os dados não eximem o
usuário de suas próprias análises e testes. Deve ser observado,
que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de
desgaste e envelhecimento.

Bosch Rexroth Ltda.

Av. Tégula, 888
12952-820 Atibaia SP
Tel.: +55 11 4414 5826
Fax: +55 11 4414 5791
industrialhydraulics@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br

ααααα

Variador com motor elétrico EM

Regulação de rotação, de regulação secundária DS1

pSt

Q

p pSt

Q

p

Q

p

Q

p

Q

p

RP 92060
Regulador de pressão DR

Regulador de pressão
para operação em
paralelo  DP

RP 92064

p

Q Q

p

RE 92068 (em preparação)
Variador hidráulico em
função de curso HW

RP 92072

Variador manual  MA

s
s máx

Vg

Vg máx

Vg

Vg máx

Vg

Vg máx

Vg

Vg máx

s
s máx

U
U máx

, pHD

Vg

Vg máx

U
U máx

Vg

Vg máx

RP 92076
Variador de vazão hidráulico em
função da quantidade HM 1/2

Aplicação: – Comutação de 2 pontos
– Aparelho básico p/

variadores servo
e proporcionais

Variador hidráulico
de vazão HS / HSP

Variador hidráulico
de vazão  EO1

RP 92080 RE 92055

Vg

Vg máx n2(min-1)

n (+)

n2(min-1)

(-)n

Variador hidráulico,
em função da pressão de comando HD

Variadores para  A4VS

Regulador de vazão FR Regulador de pressão
e de vazão DFR

Regulador de potência c/ curva
característica hiperbólica.

LR2

Regulador de potência com
característica de potência
comandada à distância LR3

Variador hidráulico em função da
pressão de comando  LR2N
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